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DECRETO MUNICIPAL N" t25t2022, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.

"orspór soBRE A REGULAUnNTaçÃo Dos pRocE-
DTMENToS DE coNcrssÃo DAS LrcENÇAS pARd
TRATAMENTO DE SAUDE DE QUE TR.{TA O ART. 93 E
SEGUINTES DA LEI N" OO1, DE 30 DE DEZEMBRO DE
1994, eun nrspôn soBRE o REGIME .runÍ»Ico uxr-
CO púsr,lcos cryrs DA ADMrNrs-

FUNDA-
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do Senhor
EDU

Gua
mâlP
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e, pnn-
cipalmente,

Consider Pública zelar pela
melhoria na em geral,

Àrt. 1'. Os as faltas do servidor
público ao serviço em alho motivado por doença
ou acidente de trabalho
Art.2'. O servidor saúde para o exercício do
cargo, informará ao seu a problemas de saúde que
demande o referido afastamento/licença, além de entregar o atestado médico no prazo
de 48 (quarenta e oi'to) horas no Departamento de Recursos Humanos do Município.

§ 1". No impedimento do servidor, as providências constantes do capul deste artigo, de-
verão ser tomadas por pessoa da família do servidor ou por terceiros.

§ 2". Os atestados médicos deverão ser emitidos obrigatoriamente por profissional médi-
co ou odontólogo, sendo que nos atestados devem constar de forma legível:
I - o nome completo do servidor; o dia e horário da consulta'
II - local do atendimento;
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de
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III - número do CID;
IV - o número de dias do afastamento (numérico e por extenso);
V - carimbo profissional (contendo nome e número do registro do conselho de classe do
profissional que efetuou o atendimento);
VI - assinatura do emitente;
VII - assinatura no verso do atestado, pelo chefe imediato, com carimbo do mesmo.
Art. 3o. O atestado médico pulado de 48 e oito) ho-
ras da uilra-
nos unl-
cando uen-
cta a
tomá

Art. 4o. A validade do ate$1do médico será sustada quando

au-

va Se-

de 60 (ses-

I - o servidor, comprovadamente, não se submeter ao tratamento indispensável à sua re-
cuperaÇao:

II - for comprovado o exercício de algurna atividade laborativa ou incompatível corr o
seu estado de saúde no decurso de validade do atestado médico;
III - não for comprovada a patologia que originou o afastamento;

IV - quando constatado em perícia médica que o pedido de afastamento não justifique a
ausência do trabalho ser conciliado o tratamento corr o exercício das ativida-
des laborativas.

Art.
(três)

a3

cretaria deverá
ser av efeito de
abono.

Art. 6". O
senta) dias, lrreslrra doença,
somados os perío , estes serão pa-
gos pelo Município ficará a cargo do
INSS, encaminhando-se o 16" (décimo sexto) dia,
para fins de perícia médica.
Parágrafo único. pelo INSS, os
dias serão justificada, mas cabendo ao servi-
dor retornar as suas de imediato.
Lrt. 7o. Declaração de Comparecimento em Consulta do servidor não será aceita como
atestado médico para justifi cativa de falta ao trabalho, sendo aceita apenas para fins de
justificativa de atraso no início da jornada de trabalho ou saída antecipada, devendo esta
ser apresentada à sua Chefia Imediata.

Art. 8o. Nas licenças para tratamento de saúde o tempo de afastamento indicado no ates-
tado médico ó apenas uma sugestão, sendo que o período de permanência em licença fi-
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ca a criténo soberano da perícia oficial do Município, podendo, a quantidade de dias,
ser em número igual, superior ou inferior ao indicado no atestado.

Art. 9o. Não serão aceitos atestados médicos referentes a cirurgias plásticas estéticas,
com exceção das cirurgias plásticas reparadoras.

Art. 10. Fica vedado, o exercício de atividade remunerada, durante o período de conces-
são das licenças previstas neste decreto.

Art. 11. O não cumprimento dos previstos neste decreto ensej arão o

e dias
nao
da Lei
Art.12
de São Íísica
ouj
Art. , ense-

Art. S SE1ÍI

embro
de
13

cu-
pantes de São

Art. 16. Est

Gabinete do Pre 01 de setenthro de

2022.

Registrado e sma daÍa sltpra.
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